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Xâm lăng văn hóa của VC sẽ ảnh hưởng đến nhiều đời con cháu của chúng ta sau này. Ðó là lý do vì sao tôi
phải lên tiếng báo động. Nên nhớ rằng, một khi chúng ta đã quen dùng những cái gọi là "văn hóa" của việt
cộng thì sẽ dẫn đến hậu quả là chúng ta bị ảnh hưởng về tư tưởng. Và từ chỗ bị ảnh hưởng sẽ dẫn đến bị chi
phối, tiếp đến là sẽ bị biến thành những kẻ nô lệ cả về thể xác lẫn tinh thần! Bọn giặc không cần bắn một phát
đạn nào mà chúng ta cũng tự nguyện đi làm nô lệ cho chúng! Ðây là điều hết sức nguy hiểm.
Một điều nữa, tôi muốn nhấn mạnh ở đây là trước năm 1975, chúng ta đã từng có những chữ dùng ÐÚNG
nhưng ngày nay chúng ta đã bỏ quên những chữ đó để dùng những chữ SAI của việt cộng! Ví dụ:
- Ghi danh. (Việt cộng dùng chữ 'đăng ký')
- Dọn dẹp căn phòng. (Việt cộng dùng chữ 'giải phóng căn phòng')
- Diện tích. (Việt cộng dùng chữ 'mặt bằng')
- Sửa lại căn nhà. (Việt cộng dùng chữ 'cải tạo căn nhà')
- Chương trình ôn thi/ luyện tập. (Việt cộng dùng chữ 'chế độ ôn thi/ luyện tập)
Sau đây, tôi xin nêu ra một số trường hợp:
Bọn Mọi Rợ Việt Cộng viết “Thương Lái”
Như trong câu “Các nông dân đua nhau vặt râu bắp và nuôi đỉa để đem bán cho các THƯƠNG LÁI người
Hoa.”
Nhận xét:
Ðây là chữ dùng rất ngu dốt của bọn việt gian cộng sản, tựa như chữ 'KHUYẾT TẬT' mà chúng tôi đã phân
tích trong bài 'Cán ngố Ðiếu Cày, thằng dốt ưa khoe chữ'. Chữ này hoàn toàn không có trong tự điển mà do
những tên cán ngố "tổng biên tập" việt cộng chế ra!
Chữ 'thương lái' là kiểu nói lộn ngược, tựa như chúng ta nói 'cái đạp xe' (xe đạp), 'cái ủi bàn' (bàn ủi), 'cái cạo
dao' (dao cạo)!
Theo Việt Nam Tự Ðiển của hai tác giả Lê Văn Ðức và Lê Ngọc Trụ: (Xem chú thích A)
- Chữ 'thương' là động từ, có nghĩa: 'buôn bán'.
- Chữ 'lái' là danh từ, có nghĩa: 'người mua đi bán lại'. Ví dụ: lái súng, lái trâu, lái cá, lái lúa ..v..v..
Xét về cấu trúc ngữ vựng:
- thương lái = động từ (thương) + danh từ (lái)
Trong tiếng Việt, danh từ thường đứng trước tĩnh từ hoặc động từ để tạo thành nhóm chữ:
Ví dụ:
Cấu trúc danh từ + tĩnh từ:
- Gái đẹp, ông già, áo xanh, nhà cao, cửa rộng, cơm ngon ...
Cấu trúc danh từ + động từ:
- Xe đạp, xe đẩy, dao cạo, bàn ủi, máy cưa, máy tiện, cầu tuột, bàn nạo (dừa) ...
Cấu trúc danh từ + động từ + danh từ:
- Xe ủi đất, máy phát điện, máy tuốt lúa, máy hút bụi ...
Do đó, chữ 'thương lái' của việt cộng có cấu trúc ngược (động từ + danh từ). Chữ này là sản phẩm ngu dốt
của những tên tổng biên tập việt cộng thuộc hai tờ điện báo VTC News và Kiến Thức, chuyên hiếp dâm tiếng
Việt!
Đâu có khi nào quý vị nói:
- Tôi mới mua một cái ÐẠP XE.
- Trẻ em đang chơi ở TUỘT CẦU trong công viên.
- Ngày nay, đa số nông dân dùng TUỐT LÚA MÁY.
- Chúng tôi cần một ỦI ÐẤT XE để khai quang khu đất hoang.
- Cho tôi mượn cái ỦI BÀN một chút.
- Cho tôi mượn cái CẠO DAO của anh để tôi cạo râu.

Chắc chắn không có người Việt nào, dù là những nông dân hai lúa lại đi nói cái kiểu ngược ngạo, ngu dốt như
vậy! Chỉ có những tên cán ngố việt cộng sáu đời bần cố nông, chưa tốt nghiệp lớp ba trường làng, đang tập
tành viết báo, mới viết như vậy!!!
Hơn nữa, hai chữ 'thương lái' mang nghĩa trùng lập. Chữ 'thương' là buôn bán, chữ 'lái' là người buôn bán.
Chữ này giống như chữ 'CẶP ÐÔI' mà chúng tôi đã phân tích trong bài viết trước. Người Việt chúng ta không
có ai nói 'cặp đôi đũa' cả! Chỉ có những tên cán ngố việt cộng "đỉnh cao trí tuệ" mới nói như vậy!!!
Trong trường hợp này, chữ dùng đúng phải là: 'nhà buôn', hoặc 'lái buôn' và câu văn trên phải được viết lại
như sau: " Các nông dân đua nhau vặt râu bắp và nuôi đỉa để đem bán cho các LÁI BUÔN người Hoa ..."
Theo Việt Nam Tự Ðiển, chữ 'lái buôn' là danh từ, có nghĩa: “người đi mua góp các nơi về bán sỉ lại cho người
khác.”
Lũ Mọi Rợ Việt Cộng Viết “Manh Ðộng”
Như trong “Bọn tội phạm rất là manh động. (Ý muốn nói là liều lĩnh)”
Nhận xét:
Theo Việt Nam Tự Ðiển, “manh động” là động từ, có nghĩa: 'bắt đầu phát động, khởi làm một việc gì'.
Trong tiếng Việt, chữ 'là' tương đương với động từ 'to be' (is, are )trong tiếng Anh. Theo sau chữ 'là', thông
thường là tĩnh từ hoặc danh từ. Ví dụ: Ông ta là giáo viên (động từ), Bài hát rất là hay, Bọn tội phạm rất là
nguy hiểm.
Trong tiếng Việt, không hề có cấu trúc: 'là' + động từ.
Không khi nào quý vị nói:
Bọn tội phạm rất là ăn uống
Bọn tội phạm rất là bắn súng
Bọn tội phạm rất là nhảy đầm
Bọn tội phạm rất là vượt ngục
Câu " ..Bọn tội phạm rất là MANH ÐỘNG" chính là sản phẩm của sự ngu dốt của những tên cán ngố việt cộng
đang phá hoại nền văn hóa của dân tộc. Ðây chính là một trong những tội ác của bọn giặc, tựa như vụ tàn sát
năm ngàn đồng bào tại Huế hồi tết Mậu Thân năm 1968!
Câu viết đúng phải là: “Bọn tội phạm rất là LIỀU LĨNH”. Nhưng khổ nỗi, cái trò thằng dốt ưa nói chữ, những
tên cán ngố thích "xổ nho chùm", dùng chữ 'manh động' hoàn toàn sai cả về văn phạm lẫn ý câu văn. Trong
trường hợp này, tiếng Việt của chúng ta đâu có nghèo đến nỗi phải xổ "nho chùm" để làm trò cười cho thiên
hạ? Những câu văn quái thai như trên, quý vị thấy đầy rẫy trên hai tờ điện báo VTC News và Kiến Thức của
việt cộng ở trên mạng! Nghe nói hai tên "tổng biên tập" này có bằng "tiến sĩ". Nhưng ngày nay, chúng ta không
còn lạ gì với cái bằng cấp "tiến sĩ" chợ trời Ðồng Xuân ở Hà Nội, nghĩa là cứ bỏ ra chừng năm trăm đô là có
tấm bằng tiến sĩ dỏm đóng dấu đỏ lòm lòm!
Lũ Mọi Rợ Việt Cộng Viết “Sĩ Tử”
Ví dụ như trong câu “Các SĨ TỬ năm nay rất là bức xúc vì đề thi (thi tuyển vào đại học) khó quá!”
Nhận xét:
Theo Việt Nam Tự Ðiển, “sĩ tử” dùng để nói đến thí sinh, tức là học trò đi thi hồi xưa
“Sĩ tử” là một tiếng cổ ngữ. Nhà thơ Trần Tế Xương đã viết: "Lôi thôi SĨ TỬ vai đeo lọ. Ậm ọe quan trường
miệng thét loa". Ngày nay, tất cả mọi người đều dùng chữ 'thí sinh' để chỉ những người tham dự các kỳ thi.
Hai chữ 'thí sinh' rất thông dụng và dễ hiểu. Mắc mớ gì phải "xổ nho chùm" ở đây? Những tên cán ngố việt
cộng thuộc hai tờ báo điện tử VTC News và Kiến Thức thường xuyên dùng hai chữ 'sĩ tử' trong các bài phóng
sự nói về kỳ thi tuyển vào đại học!

Lũ Mọi Rợ Việt Cộng Sửa Ðổi Ý Nghĩa Một Số Ngữ Vựng Ðã Có Từ Lâu Ðời:
Trước năm 1975, tại miền Nam, có một nghề danh giá khá phổ biến, đó là nghề phi công thuộc quân chủng
không quân VNCH. Muốn được tuyển dụng vào ngành này, các ứng viên phải có thể lực tốt, trình độ văn hóa
và trình độ Anh ngữ phải từ loại giỏi trở lên. Sau đó, các chàng trai được sang du học tại Hoa Kỳ để học lái
các loại máy bay như khu trục cơ Skyraider, phản lực F5, A37, các loại vận tải cơ C130, C123, C47 và trực
thăng ..v..v.. Nhiều người khi mới ngoài hai mươi đã đeo lon trung úy. Họ được mệnh danh là những người
hùng không gian, hào hoa, phong nhã, được nhiều thiếu nữ mến mộ.
Và ngày nay .... Kể từ sau năm 2000, ở Việt Nam bỗng nở rộ lên nghề "phi công". Nếu bạn là việt kiều phái nữ
lớn tuổi, sau nhiều năm xa nhà, về thăm lại Việt Nam, được bạn bè giới thiệu quen một "phi công" thì chắc
chắn bạn sẽ có cảm tình ngay, vì bạn liên tưởng đến những chàng trai như hồi trước năm 1975, đi mây lướt
gió, vào sanh ra tử, với bộ đồ bay có thêu phù hiệu con rồng cùng với lá cờ vàng ba sọc đỏ và bốn chữ 'Tổ
Quốc - Không Gian'.
Tuy nhiên, nói như dzậy mà hổng phải như dzậy! Những "phi công" do việt cộng đào tạo ngày nay hoàn toàn
khác hẳn. Họ cũng có bề ngoài bảnh trai, cao lớn, thậm chí biết nhiều tài vặt nhưng tuyệt đối không hề biết lái
... máy bay! Nói thẳng ra, đó là những thằng ... đĩ đực! Nếu ban ngày, ngồi ở quán cà phê, bạn có thể nghe hai
thanh niên nói chuyện với nhau:
- Sao, sáng nay coi mày bơ phờ quá vậy?
- À, tối hôm qua, tao "đi bay", cả thảy bốn "phi vụ"!
- Máy bay loại gì?
- Máy bay bà già U60!
"Đi bay" hay "phi vụ" ban đêm đây không phải là đi tiếp tế cho một tiền đồn nào đó ở vùng biên giới. Và "máy
bay bà già" U60 cũng không phải là loại máy bay trinh sát L19 của không quân VNCH ngày trước! Ðó là
những mẩu đàm thoại đầy tiếng lóng, có nghĩa là tên đĩ đực đó đã "đi khách", một đêm phục vụ cho bốn người
đàn bà thuộc lứa tuổi 60!
Ngày nay, những tiếng lóng như 'phi công', 'bay đêm', 'phi vụ', 'máy bay bà già' xuất hiện đầy dẫy trên các báo
của việt cộng ở trong nước. Và sau này, các thế hệ trẻ sẽ hiểu sai: 'phi công' tức là người nghề đi làm đĩ đực!
Hai chữ 'phi công', với ý nghĩa nguyên thủy của nó là nghề cao đẹp, danh giá đang dần dần bị khai tử trong xã
hội Việt Nam, dưới ách cai trị của bọn việt gian cộng sản!
Ngày nay, nếu muốn diễn tả nghề lái máy bay thì bọn giặc dùng các chữ như “CƠ TRƯỞNG, CƠ PHÓ”! Phi
hành đoàn thì bọn giặc gọi là 'TỔ LÁI'! Máy bay riêng thì gọi là 'CHUYÊN CƠ'!
Bài hát 'Một chuyến bay đêm' của nhạc sĩ Song Ngọc có những lời thơ mộng như:
Có người hỏi phi công ước mơ gì
Người ơi nhân thế muôn màu, nào biết ước mơ chi?
Ước rằng từ khi tung nhịp cánh, tình ta yêu thương là gió, là nhân tình của mây!
Ở đời ai hiểu ai, từng bay trắng đêm dài ...
Người phi công của chúng ta trước năm 1975, với lý tưởng TỔ QUỐC - KHÔNG GIAN, lấy mây gió làm người
tình, lấy tâm hồn lãng mạn, bay trắng đêm dài làm bạn đồng hành.
Bước sang thế kỷ thứ 20, những "phi công" trẻ của việt cộng lấy đô la làm lý tưởng và lấy "máy bay bà già"
U60, U70 làm "bạn đồng hành"! Ðó là lý do vì sao cho đến nay năm 2015, Việt Nam đã được Liên Hiệp Quốc
xếp hạng là nước nghèo nhất trên thế giới, thua cả nước Cam Bốt. Thật là nhục nhã!
Ngày 29 tháng 8 năm 2015
Michael Nguyễn

